
ومن فوائدها: أنه جيب على اإلنسان احلذر من مغبة الدنيا وغرورها؛ وهلذا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه : الشيخ

تنافسها  ( واهللا ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كماوسلم أنه قال: 

والسالم أن هذا هو اخلوف؛ وانظر اآلن ملا وصدق الرسول عليه الصالة من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم ) 

فتحت عليهم من حىت الذين مل تفتح عليهم إذا مسعوا  ,حصل اهلالك ؟ فتحت الدنيا على الناس ماذا حصل

لكنهم يتقاتلون  ,، قتاال على اخلبز الطعام مع أم فقراءاآلن نسمع يف بعض بالد األرض أن هناك قتاال .هلكوا

؛ فإذا انصرف اإلنسان إىل مبل يف بالد غريه مهناك من يشبع من اخلبز ال يف بالده عليه ألم يسمعون أن

   .وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور )) (( :وختدع هالدنيا ـ نسأل اهللا السالمة ـ وصارت مهه فإا ستغر 

ومن  ,وهي قصيدة عظيمة من جهة ,وأظن أن للحريري يف مقاماته قصيدة عظيمة يف التحذير من الدنيا ومغبتها

بحر الفيها  أعرف البحور لكنأنا ما دونه, جهة أخرى أا تصلح على حبرين على الطويل وعلى البحر الثاين 

كتابه هذا امسه   ,وهذا من قدرته رمحه اهللا على الكالم ,يعين تقرأها على الوجهني ,طويل وفيها حبر دون هذاال

  بيتني يف مدحه :مقامات احلريري مشهور؛ أذكر 

  ومشعر احلج وميقات    أن احلريري حري بأن تكتب بالترب مقامات؛ أقسم باهللا وآياته

ومشعر احلج   وآياتهترب يعين الذهب؛ لكن هذان البيتان هل مها سليمان ؟ أقسم باهللالبالترب أيش الترب ؟ 

  أحلف بالنيب. النيب ماو  :لكن لعله من الذين يقول ,هذا شرك قسم بغري اهللالثاين وميقات؛ 

: الشيخ ؟ أرجوا أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيمة ) (: النيب صلى اهللا عليه وسلم ما معىن حديث: السائل

آيات تابعا؛ لكن مثل فيكون أكثرهم  ملا كان وحيا وسيبقى سيدرك هذه اآلية مجيع الناس إىل يوم القيمة امعناه

  .مبوتهانتهت احلسية األنبياء 

   ما هو الضابط يف تسلي املؤمن مبصيبة غريه مع أن النصوص تدل على أن املؤمنني كاجلسد الواحد ؟: السائل

لكن أحيانا  ,صيبة فإن املؤمن سوف يكون مصابا امبهو معلوم أنه إذا أصيب أحد من املسلمني : الشيخ

  عليه ما أصابه .يعين مبعىن يتسلى يعين يهون  ,يصاب املؤمن مبصيبة مثلها فيتسلى مبا أصابه

   ما املعىن احملكم واملتشابه يف القرآن ؟: السائل

واملتشابه ما اشتبه معناه؛ احملكمات  ,احملكم واملتشابه يف سورة آل عمران قصدك ؟ احملكم ما اتضح معناه: الشيخ

كل أحد   ,هذا حمكم؛ أليش ؟ ألنه واضح شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن )) (( :اآليات الواضحات مثال

فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به  ((يعرف القرآن؛ فيه آيات متشابه مثال:  يعرف شهر رمضان وكل أحد



؟ عدل نفس  عدل أيش طعام مساكين أو عدل ذلك صياما )) ةذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفار 

   الف يف القرآن تكون من املتشابه.الصيد أو عدل اجلزاء ؟ خيتلف فيه العلماء؛ الغالب أن كل مسائل اخل

  بعض الناس يقول إن آيات الصفات من املتشابه ؟ : السائل

ألن معناها  ,إن أردمت أا من املتشابه معىن فهذا خطأ :الذين يقولون إن الصفات من املتشابه نقول هلم: الشيخ

أن  , ونفيتشابه خطأمن امل؛ فإطالقا أا حقتشابه حقيقة وأن حقيقتها ال تعلم فهذا من املوإن أردمت أا  ,ظاهر

   تشابه خطأ أيضا.من املتكون 

   ؟ من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته ) (ما معىن حديث: : السائل

إخوانك وأعنتهم  نك إذا اهتممت حباجاتأ :يعين) من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته ( : الشيخ

  على ذلك فإن اهللا يعينك على حاجاتك؛ 

   ) ما يحب أن يؤتى إليه وليأت إلى الناس (: وحديث : السائل

معناه أن تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به، تعامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به من الصدق والنصح : الشيخ

  واإلخالص واملعونة وغري ذلك .

  البينات ؟ ما املراد ب: الشيخ

  ؛ اآليات: الطالب

  ؟ طيب . كذا  ,اآليات البينة اليت تشهد هلم بالصدق: الشيخ

؟ زحزح عن النار وأدخل اجلنة هل تعرف حديثا يدل على سبب أو يدل على أن اإلنسان إذا عمل به : الشيخ

   حفظا وال عمال ألنه مهم؛ نعم ؟ال ال ينبغي أن ينسى هو ما ذكرناه لكم ؟ 

دخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن من أحب أن يزحزح عن النار وي قول صلى اهللا عليه وسلم: (: الطالب

  ).  ما يحب أن يؤتى إليه هللا واليوم اآلخر وليأت إلى الناسبا

  : هذا مهم جدا.الشيخ

هل اخلوف من غري اهللا ينايف  إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فال تخافوهم )) ((يقول اهللا عزوجل: : الشيخ

  اإلميان ؟

  ؛ ينقسم إىل أقساماخلوف : الطالب

  ؟  ينايف اإلميان أو الهل اخلوف الطبيعي : الشيخ

  ال؛: الطالب



  طيب ما الدليل ؟ : الشيخ

   ال تخف سنعيدها سيرتها األولى )) ((ملوسى: تعاىل ل اهللا : قو الطالب

  خائفا يترقب )) .فخرج منها  ((وقوله تعاىل: : الشيخ

  ؟  حزنك ))يَ  (( وأحزنك )) يُ  (( فيها قراءتان قلها ؟ وال يحزنك )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  .ك ))حزنُ يَ  ((: الطالب

  ؟من الرباعي  ك ))حزنْ يُ  ((ال، جمزومة ألن ال ناهية؛ : الشيخ

  ؟ يستبشرون بنعمة من اهللا )) ((اقرأ  : الشيخ

   ما هو القرح الذي أصام ؟ الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصابهم القرح )) ((قوله تعاىل:  :الشيخ

  احلزن؛ : الطالب

  احلزن ؟  : الشيخ

  ؛ : اهلزميةالطالب

   ؟ مىت : الشيخ

   : يف أحد,الطالب

  قتل الذي حصل يف أحد .الح و ا ر اجليعين أصام القرح  : الشيخ

ملا ندم بعد الرجوع  ؟مل تكن إىل أن خيرجوا أو  يب صلى اهللا عليه وسلمهل كانت غزوة حينما ندم الن :الشيخ

  من أحد وخرجوا هل حصلت غزوة ؟ 

  ؛ : ال ما حصلالطالب

  ؟  يةاآلما الدليل من  :الشيخ

   لم يمسسكم سوء )) ((: الطالب

  قتال .م انتصروا فدل على أنه مل حيصل وال ذكر أ :الشيخ

لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء سنكتب  (( الشيطان الرجيم:أعوذ باهللا من : الطالب

ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن اهللا ليس بظالم للعبيد 

قد جاءكم رسل من قبلي  الذين قالوا إن اهللا عهد إلينا أن ال نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل

   بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ))

   ما املراد ذا اخلرب ؟ لقد سمع اهللا قول الذين قالوا )) (( :الشيخ



   وتعددت الروايات يف هذا, ؛ااملراد ذا أنه كلم أحد: الطالب

   بذلك ؟ ملاذا أخربنا اهللا ,ال قصدي ما املراد ذا اخلرب ,ال :الشيخ

  إن اهللا فقري؛ بهذا رد على الذين قالوا : الطالب

  لكن ملاذا أخرب اهللا بذلك ؟  :الشيخ

  ليسلي الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ : الطالب

  تسلية الرسول عليه الصالة والسالم بأن اهللا سوف يعاقبهم يوم القيمة .أيضا ورمبا يتضمن  ,ديد هؤالء :الشيخ

   هل اهللا يكتب أو املالئكة ؟ وسنكتب ما قالوا )) ((قوله:  :الشيخ

  املالئكة يكتبون . :الطالب

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

 ميثاق من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور وإذ أخذ اهللا

الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليال فبئس ما يشترون 

ال تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم 

  . قدير )) عذاب أليم وهللا ملك السموات واألرض واهللا على كل شيء

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

مؤكدة كما هو معلوم لتبلون ))  (( :هذه اجلملة أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ))

   نبينها ؟و بثالثة مؤكدات ؟ هذه دائما متر بنا 

  نون التوكيد والالم والقسم املقدر؛ : الطالب

واهللا سبحانه تعاىل  ,ألن الالم هذه موطئة للقسم أي واهللا لتبلون؛ واالبتالء االختبار ,والقسم املقدر: الشيخ

اىل وكما قال اهللا تع ونبلوكم بالشر والخير فتنة )) ((ري وأحيانا خيترب بالشر، كما قال اهللا تعاىل: اخلب أحيانا خيترب

وذلك أن اإلنسان دائر بني حالني؛ إما شيء  هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر )) ((عن سليمان: 

ه وحيزنه فهذا وظيفته الصرب؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة فهذا وظيفته الشكر؛ وإما شيء يسوؤ  ,يسر به ويفرح به

ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر  عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته (والسالم: 

  فكان خيرا له وال يكون ذلك إال للمؤمن ).



وائح؛ وإما من يف أموالكم إما من قبل اهللا عزوجل كاجللتبلون في أموالكم وأنفسكم ))  (( هنا يقول عزوجل:

من البلوى الذي يبتلي اهللا  ط املشركني على أموال املسلمني؛ وكل ذلك من البلوى، كل هذالسقبل املخلوقني كت

  به العباد .

نسان من بلوى إلنفصلة؛ البلوى املتصلة ما حيصل على ايشمل أيضا البلوى املتصلة وامل وأنفسكم )) ((وقوله: 

ألن األوالد  ,رض والعجز وما أشبه ذلك؛ والبلوى املنفصلة ما تكون يف األوالداملمثل  ه,بدنمن اهللا عزوجل يف 

هذا أيضا من االبتالء؛ مث إن االبتالء الذي  ,زوجته وغري ذلكأهله يف لى اإلنسان يف ولده يف يبت ,من أنفسنا

 ,يؤذونه أحيانا بالضرب ,يكون إما من اهللا عزوجل وإما من املخلوق، يبتلى اإلنسان يف نفسه من املخلوقني

  وأحيانا بالقتل كما قتلوا األنبياء بغري حق . ,وأحيانا بالقول

   من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا )) ولتسمعن ((

وهم  ومن الذين أشركوا )) ((وهم اليهود والنصارى؛  لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) ((

مثل أن  القول ألنه هو الذي يسمع,أيش ؟ ببأذى  أذى كثيرا )) (( :تسمعون منهم ,الوثنيون كقريش وغريهم

أجعل  (( :يسبوا نبيكم؛ وقد قالوا عن النيب عليه الصالة والسالم إنه ساحر كذابكم أو يسبوا دينكم أو يعريو 

وقالوا إنه  أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ))  (( :وقالوا إنه جمنون اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ))

النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ولكن وظيفتنا حنو ووصفوه بكل عيب؛ والشك أن هذا يؤذي املؤمنني، يؤذي  كاهن,

  وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور )) . ((هذا األمر الصرب؛ وهلذا قال: 

ومع ذلك  ,يعين وأذى قليال؛ لكن األذى الكثري أشد على اإلنسان من األذى القليل أذى كثيرا )) ((وقوله: 

لتسمعن أذى  ((وتأمل قوله:  بروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور))وإن تص ((فإنه مأمور بالصرب؛ وهلذا قال: 

وإن تتقوا وتصبروا ال يضركم   ((قال تعاىل:  ,نا ولكن ال يضرنايقل ضررا؛ ألن هذا الذي نسمع يؤذيومل  ))

قد يتأذى اإلنسان بالشيء وال يتضرر منه؛ وهلذا أثبت اهللا  ,وهنا فرق بني األذية وبني الضرر كيدكم شيئا ))

؛ فقال عزوجل يف احلديث هونفى أن يكون أحد يضر  ,أي من عباده من يؤذيه يؤذونه,سبحانه وتعاىل أن عباده 

إن الذين يؤذون  ((وقال:  فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني )ضري يا عبادي إنكم لن تبلغوا  (القدسي: 

فأثبت األذية وقال تعاىل يف احلديث رسوله لعنهم اهللا في الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا مهينا )) اهللا و 

؛ فهنا يسمع املؤمنون أثبت األذية أيضا؛ أما الضرر فالف ) يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر (القدسي: 

  .همولكنه ال يضر  ماملشركني ما يؤذيهمن من أهل الكتاب و 



وعلى ما ابتليتم به يف أموالكم وأنفسكم؛ والصرب مبعىن  ,تصربوا على ما مسعتم وإن تصبروا وتتقوا )) ((مث قال: 

يوقف وحيبس ويقتل؛ وهو يف الشرع حبس القلب واللسان واجلوارح عن  ,ومنه قوهلم: قتل صربا أي حبسا ,احلبس

 على طاعة اهللا وهو أعلى األنواع أعلى والصرب على ثالثة أقسام: صرب :ما يغضب اهللا عزوجل؛ قال أهل العلم

ثنني؛ ألن االثنني األولني صرب االاهللا املؤملة وهو دون  وهو دونه؛ وصرب على أقداراألقسام؛ وصرب عن معصية اهللا 

 ,الناطق والبهيممن والصرب على قدر اهللا يكون من املؤمن والكفار و  ,والثاين صرب على قدر اهللا ,على شرع اهللا

ألن الصرب  ,احملظور من الصرب عن مث الصرب على املأمور أعلى , على شرع اهللا ال يكون إال من املؤمنلكن الصرب

خبالف الصرب عن فعل  ,ففيه نوع من الكلفة ,إجياد وعمل, فهو والصرب على املأمور فعل ,على احملظور كف فقط

للنفس قد يكون الصرب عن احملظور أشد من كف؛ على أنه قد يكون أحيانا بالنسبة , فإنه ليس إال جمرد  احملظور

من  عب عليه أن يدع ما حرم اهللا عليهلكن يص ,الصرب على فعل املأمور، يسهل على بعض الناس مثال أن يصلي

  حتثه نفسه إليها حثا.اليت ألمور ا

لى صرب عالذي حيصل باجلوع والعطش ؟ من الثالثة اله صرب الصائم على الصيام ؟ من األول؛ وصربه على أمل

ألن مجيع  ,ما حرم عليه بالصوم من الثاين؛ وهلذا يسمى شهر رمضان شهر الصرب أقدار اهللا املؤملة؛ وصربه عن

أنوع الصرب الثالثة حتصل للصائم؛ ففي الصيام صرب على الطاعة وصرب عن املعصية وصرب على األقدار؛ صرب 

املعصية؛  امرأة العزيز ؟ من الثاين صرب عنإجابة يوسف على إلقاء إخوته يف البئر ؟ من الثالث؛ وصربه عن 

  وصربه على الدعوة إىل اهللا وهو يف السجن ؟ من األول .

وذلك ألن  تعتدوا على غريكم, وأ؟ تتقوا اهللا عزوجل لئال تتجاوزا  تتقوا أيش وإن تصبروا وتتقوا )) ((يقول: 

؛ طيب أقول النفس أذى أن تأخذ أكثر من نصيبها رمبا إذا مسعتو  ,النفس جمبولة على حمبة االنتقام من الغري

فرمبا يعتدي اإلنسان ويأخذ أكثر من حقه؛ وهلذا قال:  ,جمبولة على حب االنتقام من الغري إذا حصلت منه أذية

  كم األذى .و أي تتقوا اهللا عزوجل فال تعتدوا على الذين أمسع إن تصبروا وتتقوا )) ((

أي من األمور  ,من معزومات األمور؛ فعزم هنا مصدر مبعىن اسم املفعولأي  فإن ذلك من عزم األمور )) ((

؛ والعزم يف األمور من الصفات احلميدة ة ألا شاقة على النفستاج إىل عزم وإىل مهة وإىل مكابدحت اليت املعزومة

فالعزم الشك أنه فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ))  ((من اخللق، قال اهللا تعاىل:  لاليت وصف ا الكم

عزوجل ملن يشاء؛ فإذا كان اإلنسان عنده عزم يف أموره فهذا هو املوفق؛ أما اإلنسان الذي اهللا يهبه  خلق عال

ليس عنده عزم فتجده دائما يف ملل ويف كسل ويف اون فإن هذا الشك خاسر خيسر؛ فاإلنسان العازم يف أموره 

  وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور )) . (( :و الرابح دنيا وديناه



لتبلون في أنفسكم  ((وجب االطمئنان فيه؛ لقوله: شيء مبا يمن فوائد هذه اآلية أوال: أن من البالغة تأكيد ال

غوا إذا مل تدع إنه قد يكون حسنا وقد يكون واجبا وقد يكون لغوا، يكون ل :والتأكيد يقول علماء البالغة ))

 ملالتأكيد؛ فإذا  ؟ زيادة احلروف اليت حصل ا احلاجة إليه؛ وذلك ألن التأكيد البد فيه من زيادة؛ ما هي الزيادة

لعتب  أكدت لشخص شيئا شاهدهوهلذا لو أنك  ,أيضا لغو من حيث املعىن يكن حاجة إليه صار لغوا؛ مث إنه

 ,شاهديواهللا لقد صليت ركعتني حني دخلت املسجد وهو يراك  :أنا ما أشوف أنا علمت؛ لو قلت :وقال عليك

أي التوكيد يكون حسنا  ,كيف تقسم يل وأنا أشهد؛ هذا لغو من القول؛ ويكون حسنا  :؟ يقول ماذا يقول لك

إذا كان عند اإلنسان املخاطب شيء من الرتدد، إذا كان عند املخاطب شيء من الرتدد فيحسن أن تؤكد له 

إذا كان  ...ئن؛ ويكون واجبا إذا كان املخاطب منكرا أو فاعال فعل املنكر؛ مىت يكون واجبا ؟ الكالم ليطم

أبدا ما حصل؛ هنا جيب أن  :قال اخلربنكر؛ املنكر هو الذي إذا ألقيت إليه املاملخاطب منكرا أو فاعال فعل 

ثم إنكم بعد  ((وهلذا قال اهللا تعاىل: ؛ ه؛ والفاعل فعل املنكر هو الذي يفعل فعال لو كان مصدقا ما فعللهتؤكد 

؟ والالم؛ هل املوت حيتاج إىل توكيد؟ كلنا يعرف أنه سيموت؛ لكن ملا   هنا فيه تأكيد بإن وأيش )) ذلك لميتون

  كان فعل أكثر بين إنسان فعل املنكر حسن التوكيد .

؛ من اهللا ه ابتالءليعلم أن ,خري وشر ملا هو فيه من رمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يتفطنومن فوائد هذه اآلية الك

  ويف ضده يبتلى ليصرب . ,؟ ليشكر ففي اخلري يبتلى أليش

؟ أن اهللا أكد د والنصارى واملشركني أيضا؛ وجههومن فوائد هذه اآلية: التأكيد على احلذر من أهل الكتاب اليهو 

وهم ميكرون بنا بالقول وبالفعل؛ وهلذا جيب التحرز من اليهود  ,لنا أننا سنسمع منهم ما يؤذينا؛ هذا بالقول

مقابلة درهم أو أكثر؛ ولن ينفعونا بشيء إال طونا قرشا إال يف وأن نعلم أم لن يع ,والنصارى وأال نتخذهم أولياء

اختاذهم أولياء,  نه ال جيوزوأ ,يف القرآن الكرمي بني عداوة هؤالءسبحانه وتعاىل وقد ضرونا بأكثر منه؛ ألن اهللا 

ى نصار الوا إنا نصارى واخلطاب هنا يف ؟ أقرم مودة الذين ق اليهود واملشركني أشد الناس عداوة ؛ كذا وأم

ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى  ((معينني وصفهم اهللا بقوله: 

وصفهم ؟ هذا نصارى اليوم من يكون فهل يف  من الحق )) الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا

ألنه صارت بينهم وبني املسلمني معارك  ,دين اإلسالم رمبا أكثر من حماربة اليهودالهم حياربون  ,أبدا بالعكس

ونه صليبية لن ينسوها أبدا؛ فهم يف احلقيقة إذا مسعنا ما ينشر العارك امل وأيتمت أوالدهم ولن ينسوه,أدمت قلوم 

ىت من العجائز من األموال ما وكوم جيمعون ح ,من دينهم املنسوخ الذي ال يقبل عند اهللا وحرصهم على ذلك

عرفنا أم يسعون بكل وسيلة إىل القضاء على اإلسالم؛  ,ون به على اإلسالم ليدخل الناس يف النصرانيةيقض



ولكن حبول اهللا إن األمر  ,على زعمهم نصرانيةأم يف حدود األلفني ستكون أفريقيا كلها  يأملون هموهلذا 

  على أعقام خائبني .اهللا عز وجل ويردهم هم , ستكون إن شاء اهللا إسالمية وسيدحر سيكون منقلبا عليهم

؛ أو نقول يف هذه اآلية الكرمية: الثناء على الصرب؛ أذى األعداءمن فوائد هذه اآلية الكرمية: وجوب الصرب أمام 

  .ابنا وأن حنذر منهمأعقذلك على وأن ال يردنا  ,الثناء على الصرب أمام ما نسمعه من أذية األعداء ,الثاين أحسن

زين على الرد باملثل أو هي وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا هل هذه اآلية منسوخة وأننا نصرب ونتقي إذا كنا عاج 

على األذى خريا؛ أما إذا كان األمر فيه رب وأا إمنا تكون يف حال يكون الص ,والصحيح أا حمكمة حمكمة ؟

  بالعكس فاخلري مطلوب يف مجيع األحوال .

وكلما كان  )) فإن ذلك من عزم األمور ((ومن فوائد اآلية الكرمية: التنبيه على فضيلة العزم يف األمور؛ لقوله: 

  اإلنسان عازما يف أموره كان ذلك أجنح له وأحسن .

  . يف الدرس القادم إن شاء اهللا أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب )) وإذ ((مث قال اهللا تعاىل: 

, بل خيشى عليه أنه ر له الشك أنه ناقص اإلميانأثالذي ال يتأذى بسب اإلسالم وال يما فيه شك؛ : الشيخ ...

فكيف وهو من  ,البشر ال يرضى أن أحدا يسبه كلية؛ ألن مبدأ اإلنسان ولو كان من وضعزع منه اإلميان بالقد ن

  شرع اهللا عزوجل .

, قد نقول املراد يعين حسن وجوب؛ لكن فرق بني املنكر ؛ يعين حيسن: إذا كان فعله فعل املنكرالشيخ ...

  .من املنكر أوجب كاملنكر هذاصراحة والفاعل فعل 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين  (( ي وأحيانا يكون بالتدين؛: أحيانا يكون الكالم بالتعلالشيخ ...

وأحيانا بالعكس؛ وهنا من احلكمة  ,أيهما أعلى ؟ اإلميان، أحيانا يكون من األعلى إىل األسفلوالمؤمنات )) 

من البالء يف  اإلنسان هو عند بعض الناس أهونب وألصق اإلنسانبيف هذا أن البالء يف النفس وإن كان أمس 

أصبعه قد تدمى قال: احلمد هللا شوي وال يف النعمة؛ وش صار اآلن ؟ صار املال ورأى  املال؛ البخيل ملا عثر

  .أغلى عليه من البدن

هذا لبيان الواقع؛ وذلك ألن القيود أحيانا تكون لبيان  من قبلكم ))أوتوا الكتاب الذين من  ((: الشيخ ... 

فهنا لو قال  اعبدوا ربكم الذي خلقكم ))يا أيها الناس  ((وهذا كثري مثل قوله تعاىل:  ,الواقع ال لالحرتاز

  ؟ لبيان الواقع . الذي خلقكم )) ((ال؛ ملاذا قال:  :قائل: هل لنا رب مل خيلقنا ؟ نقول

   هل الصرب على أذية الكفار مطلقا ؟: السائل



و يبذلوا أ ,على أن يسلموا نرغمهممطلقا ما مل نكن أقوى منهم؛ فإن كنا أقوى منهم فإننا  مالصرب عليه: الشيخ

   ...ونقاتلهم  ,اجلزية

إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن  (( :ولكن إا كلمة، كلمة تغين عن كل ديدام: الشيخ

نا أو تسلط علينا هؤالء األعداء لذلحنن يف احلقيقة  )) ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون

وهلذا أنا أحب من  ؛ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز )) ((فهو من أنفسنا، واهللا عزوجل يقول: 

ادية فقط؛ القوة املادية لو اعتمدنا املقوة الإخواننا الشباب أن حيرصوا على تطبيق اإلسالم وأن ال يعتمدوا على 

 اليت تصل اإلنسان بربه هي اليت النا وأكثر عددا وأقوى عددا؛ لكن القوة اإلهلية املعنوية هم أقوى م واعليها لكان

الذي خنشى منه ليس من أسلحتهم خنشى من أسلحننا حنن اليت نصوا إىل صدورنا  ,فنحن ال يهمنا هذا ؛زم

إال  أما هم ليسوا  ,نهوهي املعاصي واإلعراض عن طاعة اهللا وصد الناس عن سبيل اهللا؛ هذا الذي خنشى م

  . بشيء واوليس ,كبعوضة بالنسبة لقدرة اهللا عزوجل

 :وإال هم يقولون هم,أن ال نتأثر بتهديد ,أيضا أن خناف منهم لنستعد هلمحنن هم خائفني لكن جيب علينا 

اآلن فيخشى من اإلسالم؛ ولكن هل حنن استغللنا هذه الفرصة  االشيوعية خالص حتطمت وهي العدو األول أم

  . ؟ أبدا ما استغللنا هذه الفرصة بل ضيعنا


